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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

SOS Animal

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Hotel 3K Europa

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Hospital Vet. Solidário Portugal
19. Horta Nova
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Bairro Horta Nova, caracterizado por carências
sócio-económicas, urbanísticas e ambientais reconhecidas
pelas entidades competentes
Melhorar a Vida no Bairro
Grupos vulneráveis
A SOSAnimal, deu início à implantação de um projecto no
Bairro Horta Nova (Bairro Social da CML, com gestão da
Gebalis) como resposta às carências socioeconómicos,
urbanísticas e ambientais que imperam neste local, e que de
seguida descrevemos.
Consideramos uma prioridade a melhoria
da qualidade de vida urbana, neste caso do Bairro Horta
Nova, e poderemos concretizá-la de uma forma original,
criativa, que marque a diferença e que envolva toda a
comunidade promovendo também a coesão social, cidadania
activa, através de seus animais e de todos os animais
errantes na zona.
Será um desafio para toda a equipa, mas
será sem dúvida uma realidade muito importante para uma
comunidade com problemas sociais, quer pelo
desfavorecimento de que são alvo, quer pela menor
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capacitação de meios disponíveis e ao seu dispor, quer pelo
estigma social que lhes está associado e pelo bloqueio de
oportunidades com que se deparam.
Queremos promover a
procura colectiva de soluções, quer no campo dos animais,
quer no campo humano através da participação da comunidade.
Queremos desta forma que a CML com o projecto do Bairro da
Horta Nova se torne um exemplo para todo o país, de tornar
o impossível possível, através de uma colaboração de uma
ONG, de um Bairro Social e a da CML.
São o público-alvo, os
residentes do Bairro Horta Nova e Bairros semelhantes da
CML, crianças em idade escolar, jovens adolescentes,
portadores de deficiências, adultos, idosos activos e
acamados e de mobilidade reduzida, abraçando assim o máximo
de massa humana possível com o intuito social de os inserir
no projecto.
Queremos criar um clima favorável ao
empreendedorismo e à capacidade de iniciativa local, que
todos possuem mas que nem sempre conseguem descobrir
sozinhos e isso poderá ser feito através de um veículo que
cada vez mais faz parte de nossa vida: os animais.
Por
vezes, é na inspiração que se encontram razões de viver e
de sair de situações precárias de violência e que só
prejudicam a sociedade em geral.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Com a conclusão e inauguração do 1º Hospital Veterinário
Solidário de Portugal (em execução numa das lojas alugadas
à autarquia de Lisboa, com cerca de 100m2, projectadas e em
remodelação mediante as necessidades que a actividade
obriga), pretendemos a implementação de diversos projectos
na área social, tendo como preocupação o estimular da
escolaridade, o combate ao isolamento sénior, despertar
consciências para as causas sociais nomeadamente a animal e
ambiental, acções de sensibilização sobre a importância da
salubridade e higiene na comunidade, combate à
marginalidade e criminalidade, identificação de
vulnerabilidades da população local, com recurso aos
técnicos e voluntários que estarão a colaborar no Hospital
Veterinário Solidário que vão de Magistrados, Médicos,
Engenheiros, Juristas, Professores, Psicólogos,
Arquitectos, Informáticos entre várias outras áreas.

Sustentabilidade

O Hospital será auto sustentável uma vez que este conta com
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recursos existentes na Associação, Quotização dos
Associados, Mecenas, trabalho técnico voluntário e pela
receita gerada pelo Hospital no âmbito da tabela de preços
que será estipulada de acordo com várias factores:
- Preços
para pessoas carenciadas devidamente comprovado com
declaração anual de IRS;
- Preços para Associados com
quotas em dia;
- Preços para outras Associações;
- Preços
para comunidade de Bairros BIP/ZIP;
- Comercialização de
comida e ração para animais;
- Comercialização de produtos
para animais;
- Banhos e tosquias;

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Hospital Veterinario Social
Promoção da cidadania através do trabalho realizado pela
SOSAnimal, onde será promovida um acompanhamento nos
estudos académicos, com acompanhamento emocional e
psicológico. Integração nas actividades do hospital dos
utentes dos bairros, promover a cidadania e a valorização
pessoal bem como ocupação dos tempos livres.
“Família
Acolhimento Temporário Sénior”, integração dos seniores no
voluntariado como forma de evitar a solidão e exclusão
social, criando tambem uma fonte alternativa de rendimento
aos idosos com rendimentos reduzidos.
"Carinho ao
domicilio" – deslocação do Médico Veterinário e/ou
voluntários a casa de seniores com problemas de mobilidade
para atestar a boa saúde dos seus animais.
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“Animal de
carinho”, introdução de animais em centros de idosos com a
supervisão da associação, promovendo o bem estar emocional
e físico dos idosos
“Os animais não vêm diferenças”,
integração no corpo de voluntários do Hospital de
indivíduos portadores de deficiências.
“Horta Verde”,
limpeza dos espaços verdes, com acções de sensibilização
dos cuidados a ter com o ambiente, promovidas conjuntamente
com a comunidade local.
“Animal Literário”, estimular a
leitura junto da comunidade, inspirada nos animais, ler e
discutir diversos autores portugueses.
“Adopta o Amor”,
acções de sensibilização, com recurso a campanhas de
adopção de animais onde se possa desenvolver laços
emocionais, entre as famílias, jovens, idosos e diferentes
etnias.
Recursos humanos

Todas as iniciativas sociais serão proporcionadas com o
grupo de voluntários que compõem a associação nas diversas
áreas e actividades profissionais.
O funcionamento do
Hospital Veterinários Solidário será composto por:
- 4 a 8
Médicos
- 1 recepcionistas
- 2 Enfermeiras Veterinárias
- 2
pessoas de Staff de limpeza (pessoas residentes do Bairro)
- Departamento de Comunicação ( 1 a 2 pessoas )
Departamento administrativo que engloba a coordenação não
só do hospital mas também de toda a associação ( 1 a 2
pessoas)
- Departamento jurídico (3 pessoas)
- Pessoal de
domicílios ( 2 pessoas + residentes do Bairro)

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

é objectivo desta Associação que com a existência do 1º
Hospital Veterinário Solidário de Portugal nesta
comunidade, esta sinta não só uma forma de valorização da
população local carenciada, através do apoio que pretende
disponibilizar a todos os níveis, médico, jurídico, social,
académico, psicológico, etc, mas também através da criação
de postos de trabalho, e como forma de divulgação da
promoção da massa humana que ali se encontra e muitas vezes
é negligenciada e esquecida. As nossas instalações vão
estar disponíveis para a população e não só para os
animais, queremos que seja uma fonte de inspiração para a
criação de movimentos cívicos, sociais e de interacção e
integração do próprio bairro, para que através deste
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projecto muitos outros se possam criar à sua semelhança
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

50000 EUR
Mês 9
Diário
2600
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

---------Constituição da equipa de projeto
Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

----------

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto

----------

Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)

----------

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

----------

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

---------Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

----------

7

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Nº de destinatários mulheres

----------

Nº de destinatários desempregados

----------

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

----------

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

----------

Nº de destinatários imigrantes

---------Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

----------

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

----------

Nº de intervenções no espaço público

----------

Nº de publicações criadas

----------

Nº de páginas de Internet criadas

----------

Nº de páginas de facebook criadas

----------

Nº de vídeos criados

----------

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

----------

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)

----------

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO
Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno

0 EUR

Encargos com pessoal externo

0 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade
Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos

100 EUR
0 EUR
20200 EUR
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Obras

29700 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

SOS Animal
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Hotel 3K Europa
Financeiro
7500 EUR
No âmbito da responsabilidade social o Hotel 3K Europa
escolheu a SOS Animal como seu parceiro para esta causa.

Entidade

Horas de Sonho

Tipo de apoio

Não financeiro

Valor

1 EUR

Descrição

Realização de acções conjuntas no âmbito do core de
actuação de cada uma das entidades, de forma a estimular
a cidadania e o respeito pelos animais e pela natureza
junto dos mais jovens.

Entidade

APOD - Associação para o Desenvolvimento do Bairro Horta
Nova

Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
1 EUR
Partilha de estruturas físicas para realização de
iniciativas conjuntas, disponibilização de recursos humanos
para a divulgação e realização de eventos no Bairro com o
intuito da promoção da cidadania, partilha de experiências
e conhecimentos, encaminhamento de situações de risco no
âmbito do trabalho realizado pela SOS Animal. (A aguardar
assinatura Protocolo)
Sol Nascente
Não financeiro
1 EUR
Realização de acções conjuntas no âmbito do core de
actuação de cada uma das entidades, de forma a introduzir
na equipa de voluntários da SOS Animal, de utentes da
entidade Sol Nascente portadores de deficiências mentais.
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(A aguardar assinatura Protocolo)
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Centro Paroquial de Carnide
Não financeiro
1 EUR
Realização de acções conjuntas no âmbito do core de
actuação de cada uma das entidades, de forma a incluir nas
actividades da associação, seniores combatendo assim
solidão e problemas de mobilidade dos mais idosos.
Associação SPIN
Não financeiro
1 EUR
Intercâmbio de voluntariado a nível europeu a forma a
fomentar a troca de experiências e conhecimentos com vista
a serem implementados na comunidade.Organização de eventos
de formação nacional e internacional na comunidade. (A
aguardar assinatura Protocolo)

TOTAIS
Total das Actividades
Total de Outras Fontes de Financiamento
Total do Projeto
Total dos Destinatários

50000 EUR
7505 EUR
57505 EUR
2600
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